ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง
เรื่อง การแสดงเจตจํานงสุจริต เสริมสรางคุณธรรม และความโปรงใสในการบริหารราชการ
องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง
.................................................................................................
ดวยสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได
ดํ า เนิ น โครงการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปรงใสในการดํ า เนิ น งานของหนวยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป?นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงาน มีกรอบการประเมินใน ๕ ดัชนี ไดแก ๑.ดัชนีความโปรงใส ๒.ดัชนีความพรอมรับผิด ๓.ดัชนีความ
ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ๔.ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคKกร และ ๕.ดัชนีคุณธรรมการทํางานใน
หนวยงาน ประกอบกั บมติคณะรั ฐมนตรี ไดเห็น ชอบใหหนวยงานภาครั ฐทุกหนวยงานตองเขารั บการประเมิ น
คุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ ในปMงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ และนโยบายของรัฐบาล
ขอที่ ๑๐ การสงเสริ มการบริ หารราชการแผนดิ น ที่ มีธ รรมาภิบ าลและการปองกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ กําหนดใหปลูกฝVงคานิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป?น
ขาราชการและความซื่อสัตยKสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อปองกันและปราบปราม
การทุ จริตและประพฤติมิช อบของเจาหนาที่ของรัฐทุ กระดับและตอบสนองความตองการ พรอมอํ านวยความ
สะดวกแกประชาชน เพื่อสรางความเชื่อมั่นในระบบราชการ
เพื่ อใหเป? น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงคK เ จตนารมณK ดั งกลาวขางตน ตลอดจนใหการปฏิ บั ติ งานของ
องคKการบริหารสวนตําบลหนองปลิงเป?นไปดวยความมีคุณธรรม โปรงใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ จึงกําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส เพื่อพัฒนา
หนวยงานใหมีคุณธรรมและความโปรงใสตรวจสอบได เป?นมาตรฐาน แนวทางการปฏิบัติ และคานิยมสําหรับ
ผูบริหารและบุคลากรขององคKการบริหารสวนตําบลหนองปลิงยึดถือ และปฏิบัติควบคูกับกฎหมาย ระเบียบ และ
ขอบังคับอื่นๆ โดยมุงมั่นที่จะนําหนวยงานใหดําเนินงานตามภารกิจดวยความโปรงใส บริหารงานดวยความซื่อสัตยK
สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต พรอมกําหนดแนวทางใหทุกสํานัก/กอง ในสังกัดองคKการบริหารสวนตําบล
หนองปลิงถือปฏิบัติและดําเนินการ ดังนี้
๑. ดานความโปรงใส
๑.๑ การเป^ดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจหลัก
ในแตละขั้ น ตอนของหนวยงานตั้ งแตการแสดงความคิ ด เห็ น รวมวางแผนและจั ด ทํ า แผนงาน/โครงการ รวม
ดําเนินการ และรวมติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงาน
๑.๒ การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางตองดําเนินการและสงเสริมใหเกิดความ
โปรงใสในทุกขั้นตอนตามระเบียบ กฎหมายกําหนด
๑.๓ การดําเนินงานเกี่ยวกับการเป^ดเผยขอมูลตางๆ ของหนวยงานตองชัดเจน ถูกตอง
และครบถวน รวมถึงการใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียสามารถเขาถึงขอมูลตางๆขององคKการบริหารสวนตําบล

หนองปลิงไดโดยสะดวกและรวดเร็ว ผานชองทางตางๆ
1.4 การดําเนินงาน/การจัดการกับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่
อันไมโปรงใสหรือทุจริตตอหนาที่
/2. ดานความพรอมรับผิด ...
-๒2. ดานความพรอมรับผิด
2.1 ผูบริหารและบุคลากรขององคKการบริหารสวนตําบลหนองปลิงตองมีพฤติกรรมและ
ทัศนคติที่แสดงถึงการปฏิบัติงานตามหนาที่อยางเต็มใจและมีประสิทธิภาพ
2.2 บุคลากรตองปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ
ตางๆ อยางครบถวนและเครงครัด กลาหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง
2.3 การกําหนดทิศทางและนโยบายของผูบริหารองคKการบริหารสวนตําบลหนองปลิงที่
จะตองมีเจตจํานงในการบริหารงานอยางซื่อสัตยKสุจริต และพรอมรับผิดเพื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสรางความ
เชื่อมั่นแกสังคมวาการขับเคลื่อนหนวยงานจะเป?นไปอยางมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล
3. ดานความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
3.1 สอดสองและปองกันการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคKการบริหารสวนตําบลหนอง
ปลิงมิใหมีพฤติกรรมที่เขาขายการทุจริตตอหนาที่ เชน การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชนKใด ๆจากผูมีสวน
ไดสวนเสีย เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานของตนเอง หรือการปฏิบัติ/ละเวนการปฏิบัติหนาที่/การใชตําแหนงหนาที่
ของตนเองอยางไมเป?นธรรม เพื่อเอื้อประโยชนKแกตนเอง พวกพองของตน หรือผูใด
3.2 สอดสองและปองกันการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารมิใหมีพฤติกรรมที่เขาขายการ
ทุจ ริ ตในเชิ งนโยบายซึ่ งมี คุณลั กษณะเป? น การทุ จ ริ ต ที่ เกิ ด จากความสั มพั น ธK เ กื้ อหนุ น กั น ระหวางผู บริ ห ารของ
หนวยงานกับผูมีสวนไดสวนเสียที่เป?นหนวยธุรกิจเอกชน เพื่อเอื้อประโยชนKในสัญญาโครงการขององคKการบริหาร
สวนตําบลหนองปลิง
4. ดานวัฒนธรรมคุณธรรมภายในองคกร
4.1 การปลูกฝVง สั่งสอน หรือถายทอดแกกันของบุคลากรในองคKการบริหารสวนตําบล
หนองปลิง เพื่อใหมีพฤติกรรมและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน จนกลายเป?นแนวทางปฏิบัติประจําหรือวัฒนธรรม
ที่ ดี ขององคK การบริ ห ารสวนตํ า บลหนองปลิ ง เป? น การกลอมเกลาทางสั งคมใหไมยอมรั บ พฤติ กรรมการทุ จ ริ ต
จนกระทั่งไมทนตอการทุจริต และกอใหเกิดการลงโทษทางสังคม อันจะทําใหเกิดความอายหรือความกลัวที่จะ
กระทําการทุจริต
4.2 การปลูกฝVงและสรางใหเกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชนKสวนตน
กับผลประโยชนKสวนรวม ซึ่งถือเป?นการปองกันการทุจริตตั้งแตรากฐานของพฤติกรรมการทุจริต
4.3 กําหนดและจัดการทําแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตในองคKการบริหาร
สวนตําบลหนองปลิง
4.4 การมีกระยวนการตรวจสอบถวงดุลภายในที่เขมแข็งและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําให
บุ คลากรในองคK การบริ ห ารสวนตํ า บลหนองปลิ งเห็ น ความสํ า คั ญ และเกิ ด ความตระหนั ก ถึ งผลการทุ จ ริ ต จน
กอใหเกิดเป?นวัฒนธรรมในการรวมตอตานการทุจริต

5. ดานคุณธรรมการทํางานภายในหนวยงาน
5.1 การใหความสําคัญกับการปฏิบัติงาน โดยใหมีคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติหนาที่
ชัดเจน
5.2 การปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอยางเครงครัดอยูเสมอ และ
จะตองเป?นการปฏิบัติงานอยางเป?นธรรมและเทาเทียมกัน
5.3 การมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภายในองคKการบริหารสวนตําบลหนองปลิง
ทั้งในดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เชน การบรรจุ แตงตั้ง การยาย หรือพิจารณาความดีความชอบ เป?นตน
กระบวนการสรางแรงจูงใจและความกาวหนาในสายงาน และในดานการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
/5.4 การมีคุณธรรม ...

-๓5.4 การมีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ การใชจายเงินงบประมาณจะตองเป?นไป
อยางโปรงใสและจะตองพิจารณาใชจายสิ่งที่จําเป?นตอการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานอยางคุมคามาก
ที่สุด
5.5 การมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานใหแกผู ใตบังคับบัญ ชา ที่จะตอง
คํานึงถึงขอบเขตอํานาจหนาที่ตามกฎหมายของผูรับมอบงาน มีความเป?นธรรมแกผูรับมอบหมายงานอยางเทา
เทียม มีการสื่อสารและเอาใจใสติดตามในการมอบหมายงานที่ไดมอบหมาย ตลอดจนรับผิดชอบในผลของงานที่
ไดรับมอบหมายดวย
5.6 การใหความสํา คัญกั บสภาพแวดลอมที่ เอื้ออํานวยและสงเสริมการปฏิบัติ หนาที่
ภายในองคKการบริหารสวนตําบลหนองปลิง เพื่อใหมีพฤติกรรมและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
6. ดานการสื่อสารภายในหนวยงาน
6.1 ถายทอดประกาศนโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรม และความ
โปรงใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ฉบับนี้ ให
บุคลากรในสังกัดไดรับทราบ
6.2 นําประกาศนโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรม และความโปรงใส
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ฉบับนี้ เผยแพรตาม
ชองทางการประชาสัมพันธK
6.3 สํานัก/กองตองจัดทําขอมูล วิธีการสื่อสาร เพื่อถายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง ๖ ดาน
ใหบุคลากรในหนวยงานรับทราบเพื่อใหเกิดความตระหนักและใหความสําคัญถึงการปฏิบัติที่มีคุณธรรมและความ
โปรงใส
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)
(นายวิเชียร ธรรมรักษา)
นายกองคKการบริหารสวนตําบลหนองปลิง

บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักปลัด องคKการบริหารสวนตําบลหนองปลิง โทร ๐๔๒ – ๗๘๙๑๖๕
วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ที่ สน ๘๑๖๐๑/
เรื่อง การจัดทําประกาศแสดงเจตจํานงการบริหารงานดวยความสุจริต
เรียน นายกองคKการบริหารสวนตําบลหนองปลิง
๑.เรื่องเดิม
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได
ดํ า เนิ น โครงการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปรงใสในการดํ า เนิ น งานของหนวยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป?นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงาน โดยมีเครื่องมือที่ใชสําหรับการประเมิน ๓ เครื่องมือ ไดแก ๑.แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษK ๒.
แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดเสียภายใน และ ๓.แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดเสียภายนอก นั้น
๒.ขอเท็จจริง
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคKการบริหารสวนตําบลหนองปลิง
ในชวงปMงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่ผานมา ขอเท็จจริงปรากฏวา ตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษK ใชประเมินใน
ดัชนีความพรอมรับผิด สําหรับดําเนินการเพื่อสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน ไดกํา หนดให
ผูบริหารของหนวยงานแสดงเจตจํานงวาจะบริหารงานดวยความซื่อสัตยKสุจริต ทั้งตอเจาหนาที่และตอสาธารณชน

ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงานขององคKการบริหารสวนตําบลหนองปลิงเป?นไปดวยความซื่อสัตยK
สุจริตตามนโยบายของรัฐบาล และสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานดําเนินงานอยางมีคุณธรรมและความโปรงใส
มากยิ่งขึ้น ตลอดจนถือเป?นการเตรียมความพรอมในการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการดําเนินงานของ
องคKการบริหารสวนตําบลหนองปลิง จึงเห็นควรดําเนินการประกาศการแสดงเจตจํานงสุจริต เสริมสรางคุณธรรม
และความโปรงใสในการบริหารงานของหนวยงาน พรอมแจงใหบุคลากรขององคKการบริหารสวนตําบลหนองปลิงได
ยึดถือเป?นแนวทางปฏิบัติ
๓.ขอเสนอเพื่อพิจาณา
๓.๑ เห็ น ควรพิ จ ารณาลงนามประกาศแสดงเจตจํ า นงสุ จ ริ ต เสริ มสรางคุ ณธรรม และความ
โปรงใสในการบริหารราชการขององคKการบริหารสวนตําบลหนองปลิง รายละเอียดรางประกาศแนบทาย
๓.๒ เห็นควรแจงใหบุคลากรขององคKการบริหารสวนตําบลหนองปลิงและสาธารณชนทราบตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงชื่อ)

พาณิชยK บุญยู
ผูเสนอ
(นายพาณิชยK บุญยู)
หัวหนาสํานักปลัด
ความเห็น........................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)
(นางสาวนิรมล นามฮุง)
รองปลัดองคKการบริหารสวนตําบลหนองปลิง
/ความเห็น ...
-๒-

ความเห็น........................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)
(นายกําพล ประดับศิลปk)
ปลัดองคKการบริหารสวนตําบลหนองปลิง
ทราบและมีคําสั่ง
ดําเนินการตามที่เสนอ..........................................................................................

อื่นๆ....................................................................................................................

(ลงชื่อ)
(นายวิเชียร ธรรมรักษา)
นายกองคKการบริหารสวนตําบลหนองปลิง

